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INTRODUCERE

Catedra Managementul Culturii Fizice este o subdiviziune funcţională a
USEFS, subordonată decanatului facultăţii Sport. Ea a fost înfiinţată prin Ordinul
Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova la 19 septembrie 2005, asigurând
din momentul fondării și până în prezent realizarea activităților:
a) didactice;
b) instructiv-metodice;
c) științifice și metodico-științifice;
d) organizațional – metodice;
e) educative etc.
În perioada anului de studii 2015-2016 cadrele didactice ale catedrei au
asigurat:
- formarea profesională a viitorilor specialiști licențiați din domeniul culturii
fizice și sportului de la facultăţile „Sport”‚ „Pedagogie” şi „Facultatea de
studii cu frecvenţă redusă”;
- pregătirea specialiștilor la ciclul doi de studii (studii de masterat), la
specialitățile „Managementul culturii fizice”, „Sport şi mass-media”,
„Marketing şi legislaţie sportivă”;
- formarea profesională continuă a profesorilor de educație fizică și antrenorilor
din diferite raioane ale țării în cadrul Departamentului respectiv din USEFS;
- pregătirea specialiștilor licențiați

în cadrul

Facultății Transfrontaliere de

Științe Umanistice, Economice și Inginerești, specializarea Educația fizică și
sportivă, din cadrul Universității ”Dunărea – de – Jos”, Galați, România,
activitate ce rezidă din semnarea și realizarea prevederilor contractului de
colaborare dintre Facultatea Sport din USEFS şi Facultatea de Educaţie Fizică
şi Sport din Galaţi;
- coordonarea activității de elaborare a tezelor de licență și de master de către
absolvenții ciclului I și II de studii;
- coordonarea activității doctoranzilor catedrei,

proces care s-a soldat cu

susținerea în cadrul catedrei a trei teze de doctor în pedagogie;
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- participarea studenților, activitatea cărora a fost coordonată de către profesorii
catedrei, în cadrul Conferinței Științifice Internaționale a studenților și
masteranzilor care s-a desfășurat la 22 aprilie 2016 în USEFS, Chișinău;
- prezentarea rapoartelor științifice

în cadrul

Conferinței Științifice

Internaționale a profesorilor și doctoranzilor din domeniul culturii fizice și
sportului, care s-a desfășurat în USEFS, Chișinău, la 6-7 noiembrie 2015;
Catedra activează conform Regulamentului-cadru al catedrei instituţiei de
învăţământ superior, respectând toate actele normative ce ţin de organizarea şi
desfăşurarea procesului educaţional.
OBIECTIVELE PROCESULUI EDUCAŢIONAL ŞI MANAGERIAL
AL CATEDREI
Obiectivele procesului educaţional al catedrei pentru perioada de raport
sunt următoarele:
asigurarea calităţii procesului de studii, bazată pe predarea orientată a
disciplinelor catedrei, în vederea formării profesionale a cadrelor de calificare
superioară pentru domeniul culturii fizice și sportului;
crearea şi menţinerea în cadrul catedrei al unui

mediu academic

favorabil pentru activitate creativă şi performantă, bazat pe respect, colaborare şi
susţinere reciprocă;
elaborarea și perfecționarea continuă a curriculum-urilor la disciplinele
predate în cadrul catedrei;
perfectarea și renovarea sistematică a cursurilor predate, elaborarea
prelegerilor în format clasic și

electronic, selectarea metodelor adecvate de

predare a diferitor teme;
atragerea insistentă a studenţilor în elaborarea tezelor de licenţă şi de
master, acordarea suportului metodic în conceperea şi perfectarea lor;
elaborarea materialelor didactice pentru studenţi;
editarea materialelor ştiinţifice în reviste şi culegeri de profil;
implicarea activă a studenţilor în cercetarea ştiinţifică;
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perfectarea continuă a testelor de evaluare curentă și finală;
implicarea activă a cadrelor didactice în activitatea de formare continuă a
specialiştilor din domeniul educaţiei fizice şi sportului;
dezvoltarea culturii organizaţionale în toate domeniile de activitate ale
catedrei;
promovarea activă a imaginei catedrei (pag.Web a USEFS, activitate
obştească), atragerea elevilor şi studenţilor la studii de licenţă şi masterat în
cadrul USEFS etc.
Analiza realizării planurilor / programelor de studii pentru fiecare
specialitate / specializare pe ani de studii
Ciclul I
În anul de studii 2015/2016 Catedra MCF a activat în baza planurilor de
învăţământ, aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, conform
cărora la ciclul I (studii de licenţă) s-au predat următoarele discipline:
Management şi legislaţia sportivă; Strategii manageriale în sport;
Managementul comunicării; Management consulting; Finanţe şi credit; Bazele
teoriei economice; Marketing în sport; Evoluţia managerială a sportului;
Tehnologii informaţionale; Bazele macro şi microeconomiei.
Ciclul II
În cadrul studiilor de masterat există trei specializări, „Sport şi massmedia”, „Managementul culturii fizice”, „ Marketing şi legislaţie sportivă”, în
cadrul cărora s-au predat disciplinele de profil.
În total în cadrul catedrei se predau 49 discipline, dintre care 11 la ciclul I
şi 38 la ciclul II.
Organizarea, desfăşurarea şi realizarea procesului didactic
Procesul didactic a fost organizat în conformitate cu Planul de activitate al
catedrei şi cu Planurile individuale ale profesorilor pentru a.u. 2015-2016. În anul
curent au fost realizate 12543 ore, ceea ce este cu 160 ore mai multe decât au fost
planificate, deoarece cursurile de inițiere nu au fost incluse în repartizarea anuală
a orelor.
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În ajutorul studenţilor şi masteranzilor au fost elaborate indicaţii instructivmetodice, materiale didactice, note de curs pentru studenţi şi masteranzi (autori
dnul Budevici-Puiu A., dr., prof. univ., dna Budevici-Puiu L., dr., conf. univ.,
Cuşneriov A., dr., conf. univ., dnul Ambrosi N., dr., conf. univ.).
Procesul de organizare şi desfăşurare a procesului educaţional a fost
monitorizat de către șeful catedrei (Tabelul 1), iar rezultatele asistării la diversele
forme de activitate (prelegeri, seminare) au fost discutate la şedinţele catedrei,
abordate în discuţiile individuale cu cadrele didactice.
Tabelul 1
Graficul asistării şefului de catedră la orele predate de cadrele didactice
ale catedrei MCF
Nr.
d/o

1.

2.

Numele
Prenumele
Volcu
Gheorghe

Disciplina

Data

Asistenți

Gru
pa

Ora

Auditoriu

Teh.infor
maționale

8.02.16

106

11.10-12.30

135

Cuşneriov
Alexei

Evoluția
manageri
ală

17.02.16

Budevici-Puiu
A.
Dervici A.
Carp A.
Budevici-Puiu
A.
Savin A.

203

11.10-12.30

318

Finanțe și
credit

24.02.16 Budevici-Puiu 401, 09.35-10.55
A.
402

201

08.00-09.20

422

11.10-12.30

138

11.10-12.30

124

09.35-10.55

329

Franț A.
3.

Hămuraru
Maria

4.

Volcu
Gheorghe

Marketing
în sport

16.02.16

5.

Savin
Alexandru

Evoluția
manageri
ală

22.02.16

Cușneriov A.
Budevici-Puiu 201
A.
Franț A.
Carp A.
Budevici-Puiu 201,
A.
202
Cușneriov A.

Franț A.
6.

7.

Volcu
Irina

MLEFS

Franț Ana

Manage
ment
consulting

02.03.16 Budevici-Puiu 405

14.03.16

A.
Franț A.
Cușneriov A.
Budevici-Puiu
A.
Cușneriov A.

303

Savin A.
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Strategia de imagine a catedrei pentru anul 2015-2016
În activitatea cotidiană ne-am condus de prevederile Planului operaţional
strategic al Catedrei Managementul Culturii Fizice pentru perioada 2015 -2020,
acordând o atenţie deosebită managementului calităţii, catedra MCF fiind o
subdiviziune funcţională ce optează pentru performanţă şi excelenţă în prestaţiile
sale.
Catedra tinde a fi un centru managerial puternic, caracterizat prin sporirea
calităţii procesului didactic şi a cercetării ştiinţifice, a dinamismului inovării şi a
competitivităţii. Catedra abordează problema calităţii formării profesionale a
studenţilor în cadrul disciplinelor de profil drept sarcină importantă în vederea
promovării imaginii ei.
Calitatea serviciilor educaţionale ale catedrei se compune din calitatea
prestaţiei fiecărui angajat. Astfel, se impune o responsabilitate sporită pentru
calitate a fiecărui membru al ei.
Catedra pledează pentru un parteneriat

viabil ”profesor-student”, care

presupune punerea în valoare a competenţelor profesionale ale fiecărui cadru
didactic, împărtăşirea cunoştinţelor şi a experienţei în relaţia cu tineretul studios,
dar şi identificarea cerinţelor acestora, astfel încât să le fie realizate aşteptările.
Catedra susține ideea

menținerii

unui climat psihologic confortabil

pentru fiecare, sprijină concurența loială și spiritul de echipă, încurajează și
recunoaşte contribuţia fiecărei persoane în realizarea obiectivelor curente,
promovează o comunicare deschisă şi onestă.
Prin atenţia acordată conţinutului tezelor de licenţă şi de master de către
conducătorii lucrărilor respective, dar şi formelor de prezentare a acestora, care
devin vizibile în cadrul susținerilor preventive a lucrărilor respective în cadrul
catedrei, se tinde spre îmbunătăţirea imaginii subdiviziunii noastre în mediul
studenţilor şi cel profesoral-didactic.
Strategia managerială a catedrei (2015-2016)
 Promovarea cadrelor didactice valoroase ca potenţial didactico-ştiinţific
şi managerial în posturile vacante ierarhic superioare din cadrul universităţii.
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Astfel, dna Budevici-Puiu L., dr., conf. univ., a fost promovată în funcție de
Prorector pentru Activitatea Ştiinţifică în cadrul USEFS, iar dna Carp A., drd,
lector universitar, deține funcția de prodecan al Facultății de Kinetoterapie;
 Extinderea unor programe de formare continuă şi de învăţare de-a
lungul întregii vieţi la cererea absolvenţilor, organizaţiilor sportive sau
instituțiilor de învățământ etc. Prin urmare au fost propuse spre aprobare
Consiliului Facultății Sport, două specializări la ciclul I: „Marketing în sport” și
„Management sportiv”;
 Participarea membrilor catedrei la programul de mobilitate Erasmus+,
unde au aplicat pentru participare trei cadre didactice (Frunză-Danail G., Volcu I.,
Franț A.). Dna Volcu I. a participat la programul Erasmus + Teaching Mobility
la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași,România. Erasmus cod:RO
IASI02, Facultatea de Educație Fizică și Sport,18-22 aprilie 2016.
 Menţionarea performanţelor cadrelor didactice în cadrul şedinţelor de
diferit nivel, exemplificarea reuşitelor acestora în diverse sfere de activitate. La
finele fiecărui semestru se efectuează totalul activității catedrei, se apreciază
meritele fiecărui cadru didactic, dar și domeniile în care există anumite rezerve în
vederea optimizării activității didactice, științifice ori editoriale;
 Monitorizarea sistematică a activităţii doctoranzilor catedrei în vederea
susţinerii tezelor de doctor în termenii stabiliţi. Doctoranzii catedrei (Volcu Gh.,
Volcu I.) au susținut examenele de doctorat în termenii stabiliți, în conformitate
cu ordinul rectorului USEFS.
În cadrul catedrei a avut loc susținerea tezelor de doctor a dlor Pascu
Nicolae,Ungureanu Aurelian, Bogdan Mihnea-Ionuț conducător științific, dl
Ceban Vasile., dr.,conf. univ.
 Acordarea sprijinului metodic şi ştiinţific studenţilor ce realizează
cercetări experimentale pentru definitivarea tezelor de licenţă şi master etc.
În anul curent de studii catedra a avut o structură organizaţională raţională
care a asigurat funcţionarea eficientă a cadrelor didactice şi colaboratorilor ei. În
figura 1 este prezentată organigrama catedrei pentru a.u. 2015-2016.
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ŞEF CATEDRĂ MCF

Cadrele didactico științifice ale

CATEDREI

LABORANT
SUPERIOR
(Telepeț L.)

SĂLI DE
CALCULATOARE (2)

Inginer programator
COMISII

De proiectare,
organizare,
realizare și
evaluare a
procesului didactic
(şeful catedrei,
Franț A.)

De monitorizare,
organizare şi
evaluare a
cercetărilor
ştiinţifice
(şeful catedrei.
Volcu I.)

De organizare a
conferinţelor
ştiinţifice ale
catedrei
(Gh. Volcu)

De asigurare a
calităţii
(Savin A.,
A. Cuşneriov)

Pentru
asigurarea
activităţii
educative cu
studenţii
(I. Volcu,
Gh. Volcu, A.
Carp)

Comisia pentru
activitatea de
sindicat
(I. Volcu)

Fig.1. Organigrama catedrei MCF
 ASIGURAREA CU CADRE DIDACTICE
În perioada de dare de seamă la Catedra MCF au activat 17 cadre didacticoştiinţifice, dintre care 8 cadre didactice titulare şi 9 angajate prin cumul. Dintre
ele: 1 – dr., prof. univ.;6 – dr., conf. univ., 1 – dr., 9– lectori univ.
Personalul auxiliar al catedrei este reprezentat de către un laborant superior
și un inginer-programator.
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Tabelul 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Budevici-Puiu Anatol
Cuşneriov Alexei
Frunză-Danail Gabriela
Carp Ana
Savin Alexandru
Volcu Irina
Franţ Ana
Volcu Gheorghe
Budevici-Puiu Liliana
Petrov Elena
Ambrosi Nicolai
Hămuraru Maria
Amelicichin Ecaterina
Cireș Victoria
Dervici Ana
Timuș Maria
Eșanu Marcela
TOTAL
%

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
6%

6
35%

1
6%

+
9
53%

Total

Lector
universitar

Lector

Conferenţiar
universitar

Doctor

Dr.,.conf.uni

Numele, prenumele

Dr. hab., prof.
univ.

Nr.
d/o

Dr., prof. univ.

Cadrele didactico-ştiinţifice ale catedrei MCF

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
17
100%

Norma didactică a profesorilor se repartizează conform Regulamentului
Ministerului Educaţiei al RM.. Sarcina didactică a profesorilor ce activează în
cadrul catedrei MCF este distribuită astfel: Frunză- Danail G. - 1,0; Cuşneriov A.
– 1,5; Savin A. – 1,0; Carp A. – 1,5; Hămuraru M. – 0,5; Volcu Gh. – 1,5; Volcu
I.-1,5; Ambrosi N. – 0,5; Petrov E. – 0,5; Budevici-Puiu L. – 1,0; Budevici- Puiu
A. – 1,25;

Franţ A. – 1,5; Derivici A.- 0,5;Timuș M-0,5; Cireș V. -0,5;

Amelicichin E.-0,5; Eșanu M. -0,25.
Pe parcursul anului de studiu cadrele didactice au elaborat peste 100 de
prelegeri în format PowerPoint, au actualizat testele de evaluare curentă şi finală.
Perfecţionarea profesorilor din cadrul catedrei se desfăşoară prin
intermediul seminarelor metodice şi prin participarea la diverse conferinţe
naţionale şi internaţionale. În anul curent la catedră au fost discutate materialele
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didactice, elaborate de cadrele didactice, s-au desfăşurat mai multe seminare.
Printre ele se enumeră:
Seminare:
 „Jurisprudenţa în sport” 26 februarie 2016 Raportor: Budevici-Puiu
L., dr., conf. univ. Participanți: Frunză-Danail G.; Cuşneriov A.; Savin A.; Carp
A.; Volcu Gh. ; Volcu I.,; Ambrosi N.; Budevici-Puiu A.; Franţ A.; Cireș V.;
Amelicichin E.


„Asigurarea calității în învățământul superior: tendințe și provocări”

12.11.2015 Raportor Petrov E. Participanți: Frunză-Danail G.; Cuşneriov A.;
Savin A.; Carp A.; Volcu Gh. ; Volcu I.,; Ambrosi N.; Petrov E. ; Budevici-Puiu
L.; Budevici-Puiu A.; Franţ A.; Cireș V.; Amelicichin E.
 „Perfecționarea cadrelor didactice prin programul de mobilitate
Erasmus+”, 05 mai 2016,Raportor Volcu I. Participanți: Frunză-Danail

G.;

Cuşneriov A.; Savin A.; Carp A.; Hămuraru M.; Volcu Gh. ; Volcu I.,; Ambrosi
N.; Budevici-Puiu L.;

Budevici-Puiu A.;

Franţ A.; Derivici A.; Cireș V.;

Amelicichin E.; Eșanu M.
 ,,Competențele profesionale ale cadrelor didactice de educație fizică și
sport” 30 martie 2016. Chișinău , MTS, Participanți: Volcu Gh. ; Volcu I.
 ,,Reconceptualizarea sportului ca factor asanativ al populației
Republicii Moldova” 17-20 decembrie 2015, Vadul lui Vodă ,MTS. Formatori
Budevici-Puiu L., dr., conf. univ., Budevici-Puiu A., dr., prof. univ. Participanți:
Volcu Gh. ; Volcu I.
Proiecte/granturi de cercetare
Proiecte:
1.

Strategia acmeologică de pregătire profesională a specialistului de

cultură fizică în contextul integrării europene a RM. Membru : Budevici-Puiu
L., dr., conf. univ.
2.

„Cultura fizică şi sportul într-o societate bazată pe cunoaştere”.

Director de proiect: Budevici-Puiu L., dr., conf. univ.
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3.

Budevici-Puiu L.

A aplicat prin programul Erasmus+ pentru

proiectul internaţional cu titlul Elaborarea şi implementarea modulului integrat
de curriculum “Drept sportiv naţional şi european” pe baza tehnologiei multitouch , Februarie 2016.
Granturi:
1. Budevici-Puiu L.

Dezvoltarea şi eficientizarea competenţelor

manageriale şi a performanţei organizațiilor sportive din Republica Moldova prin
sprijinirea învăţării informale la locul de muncă.
2. Budevici-Puiu L. Cultura fizică și sportul din Republica Moldova:
dimensiunea socială și legislația în spiritul valorilor europene.
3. Budevici-Puiu L. Fundamentarea finanţării culturii fizice şi sportului
din Republica Moldova în contextul dezvoltării.
4. Budevici-Puiu A. Membru în cadrul proiectului

Asigurarea

științifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor naționale ale RM
pentru JO, campionatele europene și mondiale (2015-2018).
5. Budevici-Puiu A. Membru în cadrul proiectului

Academiei de

Științe „Teoria și metodica selecției în probele sportive olimpice” (Monografie).
6. Petrov E. Proiectul Băncii Mondiale_FISM „Integrarea copiilor cu
dezabilități în școlile generale”. Componenta I – Cartografierea serviciilor
educaționale și planificarea strategică la nivel de raion.
7. Petrov E. Proiectul „Dezvoltarea și promovarea educației incluzive”,
AO LUMOS Moldova.
8. Petrov E. Proiectul ”Promovarea educației incluzive în Republica
Moldova”, implementat de ME, în baza Acordului cu UNICEF.
9. Hămuraru M. Membru al echipei USM în _Proectul

QUAEM -

Development of Quality Assurance in Higher Education in Moldova, N o 530537TEMPUS-1-2012-1-DE-Tempus_SMGR, 2012-2015.
10. Hămuraru M. Activitatea economică electronică – cale de prosperare a
companiei.
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11. Hămuraru M. Impactul politicilor educaţionale asupra competitivităţii
economiei.
12. Hămuraru M. Teoria factorilor de producţie în economia bazată pe
cunoaştere.
Stagii de cercetare efectuate în străinătate/participări în programe de
mobilitate ştiinţifică
1. Volcu I. Programul de mobilitate Erasmus + Teaching Mobility

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România. Erasmus cod:RO IASI02
Facultatea de Educație Fizică și Sport. 18-22 aprilie 2016.
Membri cu experienţă de management, analiză şi evaluare în cercetare
şi/sau învăţământ naţionale şi internaţionale
1. Budevici-Puiu L. Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al USEFS.
2. Budevici-Puiu L. Membru al Consiliului de Administraţie al USEFS.
3. Budevici-Puiu L. Membru al Senatului USEFS.
4. Volcu G. Membrul Consiliului Școlii Doctorale al USEFS,conform
ordinului nr.60 din 03.06.2015.
5. Volcu G. Membru al Consiliului Facultății de Pedagogie.
6. Volcu I. Membru al Consiliului Facultății de Sport.
7. Frunză-Danail D. Membru al Consiliului Facultății Sport.
8. Membru al Comitetului de redacţie la Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Cultura fizică într-o societate bazată pe cunoaştere”, Chişinău,
2015.
9. Membru al Comitettului ştiinţifico-organizatoric la Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională Studenţească „Probleme actuale ale teoriei şi practicii
culturii fizice
10. Budevici Puiu L. Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil

al

universităţii.
11. Budevici Puiu L. Membru al Comisiei de experţi pentru aprecierea
activităţii ştiinţifice, inovaţionale, manageriale şi financiare în anul 2015 a
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organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Secţiei de Ştiinţe Sociale
şi Economice după cum urmează: Comisia nr. I: Institutul Naţional de Cercetări
Economice, Universitatea de Stat a Moldovei, Institutul de Cercetari Juridice si
Politice.
12. Budevici-Puiu L. Membru al Grupului de lucru responsabil de
definitivarea proiectului Strategiei de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în
Republica Moldova - 2020 şi a Planului de implementare a acesteia Ordinul
Ministrului Tineretului şi Sportului nr. B/47 din 26.02.2016.
13. Budevici-Puiu L. Membru al Grupului de lucru pentru elaborarea
Metodologiei statelor de personal în cadrul Școlii Doctorale, Ord. Ministrului
Educatiei din Martie 2016.
14. Budevici-Puiu L. Membru al Comitetului Ştiinţific la Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională „Cultura fizică într-o societate bazată pe cunoaştere”,
Chişinău, 2015.
15. Budevici-Puiu L. Membru al Comitetului Ştiinţific al Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale „Tendinţe şi perspective în cultură fizică şi sport”,
Suceava, 2016.
16. Budevici-Puiu L. Membru al Comitetului Ştiinţific World LUMEN
Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty | 15th
Anniversary Edition | April 12- 17, 2016 | Iasi, Romania
17. Budevici-Puiu L. Redactor şef al Revistei „Ştiinţa Culturii Fizice”
18. Budevici-Puiu L. Membru al Comitetului Ştiinţific al Revistei
“Teoria şi arta în şcoală”.
19. Budevici-Puiu L. Expert evaluator al articolelor ştiinţifice din cadrul
Editurii Lumen, Iaşi, România.
20. Ambrosi N. Președinte al comisiei știință, educație și promovare
olimpică al CNOS al RM.
21. Budevici-Puiu A., Membru al Senatului USEFS.
22. Budevici-Puiu A. Membru al Comitetului Științific al

Revistei

„Ştiinţa Culturii Fizice”.
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23. Budevici-Puiu A., Membru al Seminarului Ştiinţific de profil

al

universităţii.
24. Budevici-Puiu A., Membrul Consiliului Școlii Doctorale al
USEFS,conform ordinului nr.60 din 03.06.2015.
25. Budevici-Puiu A., Membru al Grupului de lucru responsabil de
definitivarea proiectului Strategiei de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în
Republica Moldova - 2020 şi a Planului de implementare a acesteia Ordinul
Ministrului Tineretului şi Sportului nr. B/47 din 26.02.2016.
26. Budevici-Puiu A. Membru al Consiliului Facultății Sport.
27. Petrov E. Membru al Consiliului Coordonator al Agenției Naționale de
Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (RM).
28. Petrov E. Membru al Grupului de experți responsabil de evaluarea
implementării cursului Educație incluzivă în universități (Dispoziția ME nr.141
din 04.04.2016).
29. Petrov E. Membru al Grupului de experți responsabil de evaluarea
situației privind formarea continuă în domeniul Educației incluzive (Dispoziția
ME, 03.2016).
30. Savin A. Membru al Consiliului Facultății Sport.
31. Cuşneriov A. Membru al comisiei de asigurare a calității USEFS.

ANALIZA CALITATIVĂ A PROCESULUI DIDACTIC
Modul de desfăşurare a procesului instructiv-didactic a fost monitorizat de
către șeful catedrei Budevici-Puiu A., dr., prof. univ.
În acest context au fost realizate următoarele obiective:
- Monitorizarea procesului de asigurare a disciplinelor predate cu
curriculum-uri, programe analitice, note de curs, manuale și elaborări metodice,
recomandări practice, care se regăsesc în portofoliul fiecărui cadru didactic;
- Asistarea la lecțiile deschise ale cadrelor didactice, organizate conform
graficului semestreal;
- Controlul respectării graficului de serviciu al colaboratorilor catedrei;
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- Monitorizarea disciplinei de muncă şi prezenţei cadrelor didactice la
orele de curs şi seminare;
- Controlul asistării reciproce a lecţiilor de către profesorii catedrei;
- Verificarea realizării graficului desfăşurării sesiunii repetate.
4. ORGANIZAREA LUCRULUI INDIVIDUAL CU STUDENŢII
Cadrele didactice au fost receptive și au reacționat adecvat la toate
solicitările studenților, privind acordarea unor consultații individuale la temele cu
grad de dificultate sporită. Ca și în ani precedenți la catedră a fost elaborat
graficul consultaţiilor individuale pentru studenți la toate disciplinele predate. Cea
mai intensă activitate s-a desfășurat cu absolvenții ciclului I și II de studii care au
elaborat teze de licență și de master. La şedinţele catedrei au fost discutate
rezultatele testărilor curente.
Lucrul educativ cu studenţii
Activitatea educativă cu studenţi s-a desfăşurat

de către toate cadrele

didactice ale catedrei în toate grupele academice, îndeosebi la anul I. La acest
compartiment o contribuţie esenţială a adus-o dna Volcu I., care a desfăşurat o
amplă activitate educativă la grupele de inițiere. Aceasta s-a manifestat prin
următoarele activităţi:
Tabelul 3
Nr.
Activităţi
d/o
1. Studierea şi semnarea
angajamentului dintre
studenţi şi administraţia
U.S.E.F.S
2. Modul de viaţă sănătos :
modă sau necesitate

Termeni de
realizare
septembrie

septembrie

3.

21 septembrie ziua mondială
a păcii

septembrie

4.

Grigore Vieru – poet naţional

octombrie

Finalităţi
Studenţii s-au familiarizat
cu actul respectiv şi au
semnat.
Studenţii au prezentat
informaţie şi şi-au spus
personal părerea privitor la
sănătate.
Studenţii au determinat
importanţa păcii în
progresul societăţii.
Studenţii au prezentat
interes pentru opera
15

5.

Participare la crosul de
toamnă
Fenomenul violenţei în sport

septembrie

octombrie

8.

Participare la „Balul
bobocilor’’
Rolul generaţiei tinere în
promovarea valorilor
democratice

9.

Seminar „Problemele globale
ale omenirii’’

decembrie

6.
7.

octombrie

noiembrie

10. Sărbătorile de iarnă

decembrie

11. Evidenţa frecvenţei şi reuşitei
studenţilor, pregătirea pentru
sesiunea de iarnă.

decembrie

12. Analiza sesiunii de iarnă şi
pregătirea pentru sesiunea
repetată.
13. „Idolul meu în sport”
14. Factorul
educaţional
formarea personalităţii.

în

15. Originea şi semnificaţia
sărbătorii Sf. Valentin (14
februarie)

ianuarie

februarie

februarie

februarie

16. Participarea la ,,Miss USEFS;

martie

17. Analiza reuşitei pentru anul
universitar 2015-2016

iunie

poetului.
Studenţii s-au prezentat in
echipament sportiv.
Studenţii au conştintizat
pericolul violenţei in sport.
Studenţii au participat activ
la acest eveniment.
Studenţii au reflectat despre
importanţa implicării în
viaţa publică pentru
edificarea unui stat de drept.
Studenţii s-au manifestat
foarte bine demonstrând
neliniştea pentru problemele
care le avem în societate şi
au încercat să găsească
soluţii.
Discutarea tradiţiilor din
perioada sărbătorilor de
iarnă.
Studenţii au pus întrebări ce
ţin de desfăşurarea sesiunii,
deoarece este prima lor
sesiune.
Au fost analizate cauzele
restanţelor din grupă.
Studenţii şi-au expus
părerile despre sportivii de
performanţă.
Studenţii au prezentat
interes pentru personalităţile
din domeniul sportului din
ţară.
Studenţii au încercat să
explice ce legătură este între
dragostea adevărată şi
căsătorie.
Studenţii au fost
impresionaţi.
Studenţii şi-au totalizat
activităţile efectuate.

Activitatea ştiinţifică a studenţilor
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Rezultate acestei activităţi au fost prezentate în cadrul Conferinței
Științifice Internaționale a studenților și masteranzilor cu tema ”Probleme
actuale ale teoriei și practicii culturii fizice” desfășurat la 31 martie, 2016 la care
au participat următorii candidaţi:
1. „Strategii privind dezvoltarea clubului de fotbal FC Zimbru Chișinău ” autor Gîscă Victor, student USEFS; coordonator ştiinţific - Volcu Gheorghe.
2. „Organizarea și dezvoltarea unui centru de fitness prin politici de
marketing” - autor Grosu Nicoleta, studentă la ciclul II, USEFS; coordonator
ştiinţific Budevici-Puiu Anatolie.
3. „Paradigma valorilor profesionale în accepția
domeniul culturii fizice”- autor

Celac Angela studentă la

managerilor din
ciclul II, USEFS;

coordonator ştiinţific - Frunză-Danail Gabriela.
4. „Rolul consultanței în managementul relațiilor cu clienții”- autor
Modnicov Ana studentă USEFS; coordonator ştiinţific - Franț Anna.
5. „Relevanța comunicării de marketing în activitatea unui club sportiv ”autor Golovco Elena studentă la ciclul II, USEFS; coordonator ştiinţific - Franț
Anna.
6. „Managementul strategic un factor de influență al procesului
decizional”- autor Bojonca Alexei student la ciclul II, USEFS; coordonator ştiinţific
Budevici-Puiu L.
7. „Relevanța utilizării împrumuturilor neologice în discursul sportiv”autor Rotaru Maria studentă la ciclul II, USEFS; coordonator ştiinţific - FrunzăDanail G.
8. „Studiu privind valorile profesionale ale managerilor din domeniul
culturii fizice”- autor Scripnic Constantin student la ciclul II, USEFS; coordonator
ştiinţific Frunză-Danail G.
9. „Rolul managementului în activitatea profesorului de educație fizică și
sport”- autor Burduja Gheorghe student la ciclul II, USEFS; coordonator ştiinţific Volcu Irina.
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10. „Анализ

потребителя

физкультурно-спортивных

услуг

(на примере каратэ) ”- autor Малец А. student USEFS; coordonator ştiinţific Cușneriov Alexei.
11. „Маркетинг-план

физкультурно-спортивного

клуба”-

autor

Руденко Н. student USEFS; coordonator ştiinţific - Cușneriov Alexei.
12. „Организация деятельности физкультурно-спортивного клуба
(на примере оксёрского клуба «BOX MACHINE CLUB»” – autor Ветров И.
Н., student USEFS; coordonator ştiinţific - Cușneriov Alexei.
13. „Particularitățile arbitrajului în jocul de fotbal Divizia „A”- autor,
Breguța Andrei student la ciclul II, USEFS; coordonator ştiinţific - Budevici-Puiu
A.
14. „Evaluarea resurselor umane din cadrul organizațiilor sportive”autor Cheltuitor Viorel student la ciclul II, USEFS; coordonator ştiinţific - BudeviciPuiu A.
15. „Managementul

manifestărilor

–

componentă

a

dezvoltării

organizaționale”- autor Samson Lilia studentă la ciclul II, USEFS; coordonator
ştiinţific - Frunză-Danail G.
16. „Managementul calității lecției de educație fizică”- autor, Cigolea
Petru student ciclul II USEFS; coordonator ştiinţific Frunză-Danail G.
La etapa a doua a Conferinței Științifice Internaționale a studenților și
masteranzilor au fost înaintate următoarele lucrări:
1. „Paradigma valorilor profesionale în accepția

managerilor din

domeniul culturii fizice”- autor Celac Angela studentă la ciclul II,USEFS;
coordonator ştiinţific - Frunză-Danail Gabriela.
2. „Анализ потребителя физкультурно-спортивных услуг (на примере
каратэ)”- autor Малец А. student USEFS; coordonator ştiinţific - Cușneriov
Alexei.
3. „Rolul consultanței în managementul relațiilor cu clienții”- autor,
Modnicov Ana, studentă USEFS; coordonator ştiinţific -Franț Anna.
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CONTINGENTUL DE STUDENŢI SPECIALIZAŢI LA CATEDRĂ
În lunile mai-iunie 2016, în cadrul catedrei au avut loc:
a) susţinerea prealabilă a tezelor de licenţă:
1. „Стратегическое управление и анализ среды спортивной
организации” elaborată de către Караль Владимир

conducător ştiinţific:

Супоников Валентин, consultant ştiinţific: Budevici-Puiu Anatolie, dr., prof.
univ.
2. „Электронный

учебник

как

средство

дистанционного

обучения” elaborată de către: Маковкин Павел, conducător ştiinţific:
Budevici-Puiu Anatolie, dr., prof. univ.
3.

„Piaţa şi comportamentul consumatorilor, elemente definitorii ale

antreprenoriatului sportiv”, elaborată de către Budevici Bogdan, conducător
ştiinţific Volcu Gheorghe, drd., lect. univ., consultant ştiinţific: Ambrosi Nicolae,
dr., conf. univ.
4. „Организация деятельности физкультурно-спортивного клуба
(на примере бокса)”, elaborată de către Vetrov Ivan, conducător științific:
Cușneriov Alexei, dr., conf. univ.
5. „Aspecte teoretico-practice privind planificarea resurselor umane în
domeniul sportiv”, elaborată de către Braiu Adrian, Conducător ştiinţific
Budevici-Puiu Liliana, dr., conf.univ.
6. „Marketingul și interconexiunea sa cu managementul”, elaborată de
către Melincescu Doina, Conducător ştiinţific Budevici-Puiu Anatolie, dr., prof.
univ.
b) susţinerea prealabilă a tezelor de master :
1. „Consideraţii privind managementul calităţii lecţiei de educaţie
fizică” elaborată de către: Cigolea Petru, conducător ştiinţific: Gabriela FrunzăDanail, dr., conf. univ.
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2. „Relevanţa comunicării de marketing în activitatea unui club sportiv”
elaborată de către Golovco Elena, conducător ştiinţific Franţ Anna, lector
universitar
3. „Rolul mass-mediei in mediatizarea valorilor culturii fizice” elaborată
de către Rotaru Maria, conducător ştiinţific Gabriela Frunză-Danail, dr., conf.
univ.
4. „Organizarea şi dezvoltarea unui centru de fitness prin politici de
marketing” elaborată de către Grosu Nicoleta, conducător ştiinţific BudeviciPuiu Anatolie, dr., prof. univ.
5. „Studiu privind valorile profesionale ale managerilor din domeniul
culturii fizice şi sportului” elaborată de către Constantin Scripnic, conducător
ştiinţific Gabriela Frunză-Danail, dr., conf. univ.
6. „Strategii de scriere în presa scrisă sportivă” elaborată de către
Fedorişin Sorina, conducător ştiinţific Gabriela Frunză-Danail, dr., conf. univ.
7.

„Strategii de marketing ale universității de stat de educație fizică și

sport (marketing universitar)”, elaborată de către Calugher Viorica, conducător
ştiinţific Budevici-Puiu Anatolie, dr., prof. univ., consultant științific FrunzăDanail Gabriela, dr., conf. univ.
8. „Elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare

a

organizaţiilor sportive”, elaborată de către Miron Vadim, conducător ştiinţific
Budevici-Puiu Liliana, dr., conf. univ., consultant ştiinţific Ambrosi Nicolae, dr.,
conf. univ.
9. „Analiza

și

planificarea

posturilor

funcționale

din

cadrul

organizațiilor sportive (centrul sportiv privat)”, elaborată de către Mazur
Vladislav, conducător ştiinţific Braniște Gheorghe, dr., consultant ştiinţific:
Ambrosi Nicolae, dr., conf. univ.
10. „Activitatea de promovare în atragerea consumatorilor de sport din
școlile de luptă municipiul Chișinău”, elaborată de către Țăruș Gheorghe,
conducător ştiinţific Franţ Anna, lector universitar.
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11. „Evaluarea resurselor umane din cadrul organizațiilor sportive”,
elaborată de către Cheltuitor Viorel, conducător ştiinţific Budevici-Puiu
Anatolie, dr., prof. univ.
12. „Managementul ședinței-indicator al calității

în

organizație”

elaborată de către Samson Lilia, conducător ştiinţific Gabriela Franză-Danail,
dr., conf. univ.
13. „Particularitățile arbitrajului în jocul de fotbal divizia „A””, elaborată
de către Braguța Andrei, conducător ştiinţific Budevici-Puiu Anatolie, dr., prof.
univ.
14. „Marketing și management sportiv”, elaborată de către Revenco
Adriana, conducător ştiinţific Ambrosi Nicolae, dr., conf. univ.
15. „Managementul strategic ca factor de influență al procesului

decizional”, elaborată de către Bojonca Alexei, conducător ştiinţific BudeviciPuiu Liliana, dr., conf. univ.

LISTA PUBLICAŢIILOR CATEDREI ÎN A. U. 2015-2016
Cărţi publicate /şi editori în cărţi de specialitate Naţionale
Internaţionale
1. Budevici-Puiu L. 1 curs universitar (Management şi legislaţie în EFS).
Editura: USEFS, 2016.
2. Ambrosi N., Budevici-Puiu A. Epistemologia și metodologia cercetării
în educație fizică (monografie) 5 capitole. „Valinex” SA, Chișinău, 2015.
3. Ambrosi N., Brădescu P. Sport mica enciclopedie (ediția a doua
revizuită). Tipogr. „Bons Offices”, 2015
4. Budevici-Puiu A., Busuioc S. Istoria scrisului și a presei sportive (Curs
universitar). Chişinău : USEFS, 2016.
5. Dorgan V., Budevici - Puiu L., Demcenco P., Budevici-Puiu A .,
Povestca L., Calugher V. Strategia de dezvoltare instituţională a Universităţii de
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Stat de Educaţie Fizică şi Sport (2015-2020) (capitolul 4). Tipogr. „Valinex
SRL”, 2015.
6. Cușneriov A.

Основы стратегического управления и бизнес-

планирования в физкультурно-спортивных организациях ГУФВиС РМ.Кишинёв: Б.И.2015 (Тип. “Primex Com”).-143 с. curs universitar
7. Savin A. Bazele micro-macro economiei. (compendiu) în format
electronic.
8. Volcu G. Metodologia cercetării manageriale. (Curs) în format
electronic.
9. Manolachi V., Budevici-Puiu A., Manolachi V. Teoria și metodica
selecției în probele sportive olimpice (Monografia) în format electronic.
10. Franț A. Publicitatea-activitatea de marketing. (curs universitar) în
format electronic.

Manuale didactice
1. Ghimp A., Budevici-Puiu A. Teoria și metodica jocurilor dinamice.
(manual). Tipogr. „Valinex SRL”, 2016. ISBN 978-9975-68-294-7. – 480 p.
2. Pascu N., Budevici-Puiu A., Ceban V. Tenis pentru începători privind
dezvoltarea îndemânării prin învățare motrică. (manual). Editura: „LARISA”,
2016. ISBN 978-606-715-922-6. – 190 p.
Îndrumare de laborator / aplicaţii/ghiduri metodice
1. Volcu I. Management și legislație în Educație Fizică și sport. (ghid
metodic) în format electronic.
2. Ungureanu A., Ceban V., Budevici-Puiu A. Ghid de fitness pentru
menținerea condiției fizice a studenților prin intermediul instalațiilor și aparatelor
de fitness.
Articole în reviste cotate şi indexate în proceedings ISI Thomson
Reuters
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1. Budevici-Puiu L. In curs de recenzare articolul Model of Internal
Benchmarking of Higher Education Institutions of Physical Culture – a Strategic
Tool for Performance Obtaining

Articole internaţionale recunoscute
1.

Budevici Puiu L., Manolachi V., Model of Internal Benchmarking

of Higher Education Institutions of Physical Culture – a Strategic Tool for
Performance Obtaining: Working Papers Central and Eastern European Lumen
Conference, Chisinău, 2015, index BDI
2. Budevici Puiu L., Manolachi V., The Insurrance and Evaluation of the
Scientiificc Research Qualitty wiitthiin the Instiitution of Hiiher Education of
Physical Training and Sport from Republic of Moldova.// Rev.Quality Access to
success nr.150, Vol.17, Febr.2016, Scopus
3. Hămuraru M., Ways to raise the efficiency of the an enterprise’s
economy. În: Aктуальные проблемы устойчивого развития национальных
экономик. Международнаянаучно-практическая конференция, 10-11 июля
2015,Грузия, Тбилиси , 10-11 iulie 2015, p. 305-313, 0,6 c.a.
Articole în reviste/ volume ale congreselor/conferinţelor internaţionale
cu referenţi
1. Volcu Irina, Budevici-Puiu A. Dezvoltarea catedrei (managementul
culturii

fizice)

în

baza

activității

inovaționale

Conferința

Științifică

Internațională,, Cultura fizică și sportul într-o societate bazată pe cunoaștere”
Chișinău, 6-7 noiembrie 2015 ISBN 978-9975-131-21-6,USEFS 2015- 540
p.,521-526p.
2. Volcu Irina Aspecte acmeologice privind dezvoltarea creativității
manageriale a specialiștilor din domeniul Educației Fizice și Sportului
Conferința Științifică Internațională ,,Problemele acmeologice în domeniul
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Culturii fizice” Chișinău, 4 decembrie 2015, ISBN 978-9975-68-284-8, USEFS
2015- 119p.,59-62 p.
3. Volcu Gheorghe ,,Studiu comparativ privind activitatea de cercetare
managerială a antrenorilor - manageri”,Conferința Științifică Internațională,,
Cultura fizică și sportul într-o societate bazată pe cunoaștere” Chișinău, 6-7
noiembrie 2015 ISBN 978-9975-131-21-6,USEFS 2015- 540 p.,516-521p.
4. Budevici Puiu L., Amelicichin E. Competenţele managerilor care susţin
şi promovează învăţarea informală la locul de muncă al specialiştilor din
domeniu:

Materialele

Conferinţei

Ştiinţifice

Internaţionale

Problemele

acmeologice în domeniul culturii fizice, Chişinău, 2015.
5. Budevici Puiu L.,Nuţoica-Drăgolici A. Sistemul managementului de
mediu şi al dezvoltării durabile a organizaţiei sportive: Materialele Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale Cultura fizică într-o societate bazată pe cunoaştere,
Chişinău, 2015.
6. Budevici Puiu L. Mardare V. Particularităţi ale organizării şi
promovării competiţiei sportive de către entităţile de profil. Materialele
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Cultura fizică într-o societate bazată pe
cunoaştere, Chişinău, 2015.
7. Budevici-Puiu A., Carp Iu. Abordarea măiestriei pedagogice prin
prisma competențelor specialistului din domeniul educației fizice și sportului
Materialele Conferinței Ştiinţifice Internaţionale „Problemele acmeologice în
domeniul Culturii Fizice”, Chișinău: USEFS, 4 decembrie 2015, ISBN 9789975-68-284-8. P. 8-13
8. Budevici-Puiu A., Franț A. ,,Dezvoltarea personală și profesională a
resurselor

umane

din

entitățile

sportive

prin

consultanță

managerială

acmeologică” Conferința Științifică Internațională ,,Problemele acmeologice în
domeniul Culturii fizice” Chișinău, 4 decembrie 2015, ISBN 978-9975-68-284-8,
USEFS 2015- 119p
9. Budevici-Puiu A., Grosu N. Organizarea și dezvoltarea unui centru de
fitness prin politici de marketing Materialele Conferinței Științifice Internaționale a
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studenților „Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice” (ediţia a XIXa), Chișinău, 2016
10. Budevici-Puiu A., Mihnea Bogdan-Ionuț, Program de antrenament
pentru studenții care practică

mountain bike-ul,

Conferinţa

Ştiinţifică

Internaţională ”Cultura fizică şi sportul într-o societate bazată pe cunoaştere”,
USEFS, 6-7 noiembrie 2015, ISBN 978-9975-131-21-6. P. 241-244
11. Franț A., Dezvoltarea profesională a specialiștilor de cultură fizică prin
consultanță managerială acmeologică” Materialele Conferinței Științifice
Internaționale cu tema: “Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice”,
Chișinău, 2015
12. Modnicov A., Franț A., Rolul consultanței în managementul relațiilor
cu clienții la entitățile de profil: Materialele Conferinței Științifice Internaționale
a studenților Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice” (ediţia a XIXa), Chișinău, 2016
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Conferinţă Ştiinţifică Internaţională, 6-7 noiemb. 2015, Chişinău USEFS, 2015.
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metodologic. În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Priorităţi strategice de
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Articole în reviste/ volume ale congreselor/ conferinţelor naţionale cu
referenţi
1. Volcu Irina, Budevici-Puiu A. Necesitatea învățării creative

în

pregătirea profesională a specialiștilor din domeniul educației fizice și sportului
Revista teoretico-ştiinţifică „Ştiinţa culturii fizice” Nr.24/4 Chişinău: Editura
USEFS, 2015. ISSN 1857-4114 pag.38-42
2. Volcu G. Studiu cu privire la importanța cercetării manageriale pentru
antrenori- manageri Revista teoretico-ştiinţifică „Ştiinţa culturii fizice” Nr.21/1
Chişinău: Editura USEFS, 2015. ISSN 9771857411400 pag.10
3. Frunză-Danail G. Comunicarea-competenţă de bază în contextul
integrării europene. Revista teoretico-ştiinţifică „Ştiinţa culturii fizice”, Chişinău,
Ed. USEFS, 21/1, 2015, ISSN 1857-4114.
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nr.2 (38), p.54-57, ISSN 1857-0615.
5. Hămuraru M., Croitor M. Evaluarea electronică - necesitate obiectivă
în învățământul universitar. În: Conferinţă Științifico-practică „Inovaţii prin
intermediul TIC în învățământul universitar şi preuniversitar din Republica
Moldova” din 19.12.2014, Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul,
publicată la 03.09. 2015 p. 173-180, 0.3 c.a.
6. Volcu I., Volcu G., Burduja G. Rolul managementului în activitatea

profesorului de educație fizică și sport. Revista Teoria și arta educației fizice în
școală, (în format electronic).
7. Frunză-Danail G. Paradigma valorilor profesionale în accepția
managerilor din domeniul culturii fizice. Revista teoretico-ştiinţifică „Ştiinţa
culturii fizice” (în format electronic).
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19,73
5,26
10,55
0
5,26
10,55
7,89
7,89
15,78
3,94
13,15
100%

* Notă: Suma tuturor lucrărilor constitue 99,23 coli de tipar.
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Fig.2. Indicatorii de performanţă ştiinţifică planificaţi şi realizaţi în
perioada 2015 – 2016 de către corpul profesoral ştiinţifico – didactic al
catedrei MCF.
STRATEGII EDUCAŢIONALE MODERNE IMPLEMENTATE LA
CATEDRĂ
Strategia educaţională
- îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în vederea creşterii
eficienţei şi eficacităţii acestuia;
- asigurarea suportului metodic al procesului didactic, actualizarea curriculelor
disciplinare cu cerinţele europene;
- realizarea unui proces de învăţământ performant în domeniul culturii fizice şi
sportului;
- elaborarea de note de curs, îndrumare, culegeri de probleme în format
electronic sau tipărit pentru disciplinele din planurile de învăţământ;
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- stimularea pregătirii sistematice a studenţilor pentru lecţii prin exigenţele
înaintate la evaluările curente ale studenţilor şi masteranzilor;
- extinderea utilizării metodelor informaţionale şi de comunicare moderne în
actul didactic şi procesul de cercetare ştiinţifică.
Strategii de cercetare ştiinţifică
- efectuarea cercetărilor ştiinţifice la problematica prioritară de investigaţii
ştiinţifice ce ţine de managementul entităţilor sportive;
- implicarea cadrelor didactice, a studenţilor şi masteranzilor în acest proces;
- evaluarea permanentă a activităţii de cercetare a doctoranzilor;
- realizarea consultanţei ştiinţifice doctoranzilor de la alte catedre universitare şi
din exterior;
- realizarea de parteneriate privind cercetarea aplicativă în diverse sfere de
activitate sportivă (cluburi, federaţii, asociaţii etc.) în procesul de realizare a
tezelor de licenţă şi master;
- realizarea unui climat prielnic de colaborare ştiinţifică între cadrele didactice
tinere;
- folosirea activă

a revistelor universitare în vederea editării materialelor

ştiinţifice;
- susţinerea tinerilor în vederea participării la cursuri internaţionale de
specializare tematică, corespunzătoare temei de cercetare;
- folosirea Internetului drept sursă de informaţii ştiinţifice;
- publicarea celor mai valoroase lucrări ştiinţifice pe site-ul USEFS etc.
Strategii de colaborare internaţională:
- implicarea cadrelor didactice în proiecte internaţionale şi consorţii universitare;
- participarea la conferinţe, simpozioane şi congrese ştiinţifice, organizate în
străinătate;
- participarea cadrelor didactice în programe de mobilitate academică.
Strategii cu privire la resursele umane
- angajarea prioritară a persoanelor cu titlu şi grad ştiinţific;
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- respectarea unui echilibru optim între cadrele didactice cu experienţă avansată
de activitate didactico-ştiinţifică şi cele tinere.
Strategia calităţii
- îmbunătăţirea calităţii stagiilor de practică a studenţilor;
- dezvoltarea în cadrul catedrei al unui management universitar performant;
- monitorizarea sistematică a proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică;
- evaluarea internă a proceselor didactice şi ştiinţifice;
- elaborarea acţiunilor corective şi de prevenire, orientate spre îmbunătăţirea
continuă a activităţii profesionale a membrilor catedrei;
- asigurarea respectării deciziilor catedrei Consiliului Facultăţii, Senatului
universitar;
- completarea sistematică a portofoliilor cadrelor didactice;
- asigurarea unui nivel înalt de elaborare a documentelor catedrei etc.

Concluzii
1. Catedra a realizat pe deplin şarja didactică pentru a.u. 2015-2016.
2. Cadrele didactice ale catedrei au realizat diverse activităţi didactice şi
ştiinţifico-metodice care s-au materializat în editarea lucrărilor ştiinţifice dintre
care:1 enciclopedie, 1 monografie, 3 cursuri universitare 31 articole,. În format
electronic sunt:1 compendiu, 1 monografie, 2 cursuri universitare, 1 ghid
metodic.
3. În cadrul activităţii ştiinţifice a catedrei au fost implicaţi 16 studenţi, iar cei
mai buni au prezentat rapoarte ştiinţifice în Cadrul Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale a Studenţilor şi Masteranzilor (ediţia a XIX-a).
4. Au fost susţinute 21 de teze de licenţă şi de master, care au fost apreciate de
către Comisia examenelor de Stat cu note bune şi foarte bune.
5. Cadrele didactice aplică eficient în activitatea instructiv-didactică mijloacele
informaţionale moderne, 30 discipline având cursuri elaborate pe deplin în
format electronic.
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6. În anul curent s-a îmbunătăţit

colaborarea catedrei cu alte subdiviziuni

universitare din USEFS, dar şi cu cele din alte universităţi , precum ASEM, UPS
„Ion Creangă”, USM, „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, ceea ce a condus la creşterea
numărului de teze susţinute în cadrul catedrei în perioada de raport, comparativ
cu anul precedent, dar şi la elaborarea unor materiale în culegerile de articole
publicate în alte instituţii de învăţământ din ţară.
Obiective de perspectivă
1. Extinderea ariei cercetărilor ştiinţifice realizate în entităţile sportive din ţară,
acordarea unui suport metodico-ştiinţific.
2. Atragerea absolvenţilor ciclului I de studii la studiile de masterat, la
specialităţile catedrei MCF.
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